
 

 

St
ro

n
a1

 

Załącznik nr 6 do Procedur realizacji Projektu grantowego: „Wzór karty oceny formalnej (ETAP II) 

 

 

 

 

KARTA OCENY FORMALNEJ (ETAP II) 

ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

do Projektu  

"INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA - DOSTĘPNOŚĆ +"                                                                                                                                                  

wdrażanego na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i  Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: 

Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

  

 

WERSJA 0.1. 

26 września 2019 r. 
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DATA NABORU:  

DATA WPŁYWU WNIOSKU:  

NUMER WNIOSKU:  

POMYSŁODAWCA:  

UWAGA: Zasady oceny zawarte zostały w dalszej części: OBJAŚNIENIA DO KRYTERIÓW FORMALNYCH (ETAP II). 

LP. NAZWA KRYTERIUM FORMALNEGO TAK 
NIE 

(odrzucić 
pomysł) 

UZASADNIENIE 
 

1. Czy zgłoszony pomysł spełnia kryterium innowacyjności?    

2. Czy zgłoszony pomysł spełnia kryterium replikowalności?    

3. 

Możliwości zastosowania danego pomysłu (narzędzia/metody/rozwiązania) 
przez odbiorców, tj. brak ograniczeń ustawowych i/lub prawnych i/lub 
organizacyjnych, itp. 

   

 

DECYZJA W SPRAWIE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW FORMALNYCH (ETAP I) TAK 
NIE 

(odrzucić 
pomysł) 

UZASADNIENIE 
 

Czy pomysł spełnia wszystkie kryteria formalne (ETAP II) i może zostać przekazany do 
ETAPU III, tj. oceny merytorycznej (jakościowej)? 

   

OCENIAJĄCY (imię i nazwisko): 

DATA:  

PODPIS:  
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OBJAŚNIENIA DO KRYTERIÓW FORMALNYCH (ETAP II): 

LP. NAZWA KRYTERIUM 
OBJAŚNIENIE 

(aspekty podlegające ocenie w ramach danego kryterium) 

1. Czy zgłoszony pomysł spełnia kryterium innowacyjności? 

Warunkiem koniecznym jest, aby zgłoszony do Projektu pomysł był pomysłem 
innowacyjnym w skali całej Polski oraz takim, który nie powiela (kopiuje) standardowych 
form wsparcia oferowanych już w temacie: rozwiązywania problemów związanych z 
brakiem wystarczającej dostępności przestrzeni publicznej dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji, 
, przede wszystkim przez duże zinstytucjonalizowane jednostki, zaplanowanych 
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Regionalnych 
Programach Operacyjnych 2014 – 2020 oraz wypracowanych w Programie Operacyjnym 
Kapitał Ludzki 2007 – 2013 oraz Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 
2020. 
 
WSKAZÓWKA: Innowacja to nie tylko tworzenie nowych rozwiązań, ale również 
usprawnienie już istniejących (na przykład w kontekście relacji nakład – rezultat lub 
innym). Zgłoszony pomysł rozpatrywany więc będzie w aspekcie sytuacji, miejsca, czasu 
i warunków, w ramach których ma zostać wprowadzony. 
 
Spełnienie kryterium innowacyjności jest warunkiem koniecznym z uwagi na założenia 
Projektu realizowanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne). 
 
W przypadku, gdy dany pomysł spełnia kryterium innowacyjności, Oceniający przyzna 
ocenę „spełnia”, tj. „1”. W sytuacji braku jakiejkolwiek cechy innowacji 
zaproponowanego pomysłu, otrzymuje on ocenę „nie spełnia”, tj. „0” i zostaje 
odrzucony. 
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UWAGA: Na tym etapie przy ocenie tego kryterium Oceniający nie ocenia stopnia 
innowacyjności danego modelu, który badany jest i punktowany w trakcie oceny 
merytorycznej (jakościowej). 

2. Czy zgłoszony pomysł spełnia kryterium replikowalności? 

 
Warunkiem koniecznym jest zdolność do zastosowania danego pomysłu 
(narzędzia/metody/rozwiązania) na innym obszarze i/lub w innym miejscu i/lub czasie. 
 
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym w celu upowszechnienia pomysłów 
i włączenia ich do praktyki i polityki zgodnie z założeniami Projektu. 
 
W przypadku, gdy dany model może zostać powielony i zastosowany na innym obszarze 
(na przykład: w innym województwie, mieście, itd.) i/lub w innym miejscu (na przykład: 
na innym oddziale szpitalnym, w innej placówce, w innej rodzinie) i/lub jego wdrożenie 
nie jest ograniczone czasowo, Oceniający przyzna ocenę „spełnia”, tj. „1”. W sytuacji 
braku jakiejkolwiek możliwości powielenia pomysłu, otrzymuje on ocenę „nie spełnia”, tj. 
„0” i zostaje odrzucony. 
 
UWAGA: Na tym etapie przy ocenie tego kryterium Oceniający nie ocenia stopnia 
replikowalności danego modelu, który badany jest i punktowany w trakcie oceny 
merytorycznej (jakościowej). 

3. 

Możliwości zastosowania danego pomysłu 
(narzędzia/metody/rozwiązania przez odbiorców), tj. brak 

ograniczeń ustawowych i/lub prawnych i/lub 
organizacyjnych, itp. 

 
Warunkiem koniecznym jest brak ograniczeń ustawowych i/lub prawnych i/lub 
organizacyjnych, itp. do zastosowania danego pomysłu (narzędzia/metody/rozwiązania) 
przez odbiorców. 
 
Pomysł powinien opierać się o model, którego zastosowanie i ewentualna modyfikacja 
zależeć będzie tylko i wyłącznie od indywidualnych potrzeb danego odbiorcy, jak również 
akceptacji danego rozwiązania i chęci do jego stosowania przez tego odbiorcę. 
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Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym w celu upowszechnienia pomysłów 
i włączenia ich do praktyki i polityki zgodnie z założeniami Projektu. 
 
W przypadku występowania ograniczeń ustawowych i/lub prawnych i/lub 
organizacyjnych Oceniający przyzna ocenę „nie spełnia”, tj. „0”, co oznacza odrzucenie 
pomysłu. W sytuacji braku ograniczeń pomysł otrzymuje ocenę „spełnia”, tj. „1”. 
 
UWAGA: Przy ocenie tego kryterium Oceniający nie bierze pod uwagę aspektu 
finansowego warunkującego wdrożenie modelu u przyszłych odbiorców, który badany 
jest i punktowany w trakcie oceny merytorycznej (jakościowej). 

 
 
 
 
 


